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Este trabalho foi realizado através do Programa de Educação Ambiental da Embrapa Florestas 
– PREA com 130 alunos de três escolas. Objetivou-se  verificar o conhecimento dos mesmos 
em relação às atividades desenvolvidas pela  Embrapa Florestas e sobre as suas expectativas 
referentes a ações de educação ambiental na trilha ecológica e arboreto desta empresa. Foi 
efetuada uma pesquisa através de questionários, sendo um pré e outro pós-aula ecológica na 
trilha e arboreto. Ao chegarem, os alunos responderam a um questionário sobre o que faz a 
Embrapa Florestas e sobre suas expectativas e importância da atividade de educação 
ambiental desenvolvida na trilha e arboreto. Após a aula ecológica os alunos responderam a 
um segundo questionário para observar o que foi assimilado do conteúdo apresentado. 
Verificou-se também se o conteúdo da aula ecológica correspondeu às suas expectativas e se 
ampliou a visão que possuíam da Empresa. Na análise do questionário inicial notou-se que a 
maioria dos alunos citaram que a Embrapa Florestas “cuida” do meio ambiente, das florestas 
e das árvores e que gostariam de aprender mais sobre esses assuntos. Ressaltaram que a 
importância em oferecer a atividade na trilha ecológica e arboreto está em ensinar e 
conscientizar o aluno sobre preservação ambiental. No término da programação ecológica os 
alunos descobriram que a Embrapa Florestas coleciona e preserva árvores, deixando claro que 
estavam contentes em conhecer as diversas espécies arbóreas. No que se refere a 
expectativa sobre o aprendizado na trilha e arboreto a maioria dos alunos respondeu que a 
atividade atendeu e superou suas expectativas, contribuindo para o ensino, conscientização, 
preservação ambiental e na multiplicação destes conhecimentos. 
 

                                                           
1 Trabalho realizado na Embrapa Florestas. 
2 Aluno do Colégio Estadual Presidente Abram Lincoln 
3 Pesquisador da Embrapa Florestas rachwal@cnpf.embrapa.br 
4 Auxiliar de Operações da Embrapa Florestas. 


